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UMOWA  Nr  ...... / ..... / 2012   
zawarta w dniu ………………………….

pomiędzy:
Centrum  Kształcenia  Praktycznego  i  Ustawicznego  z  siedzibą  w   Kędzierzynie-Koźlu  przy  ul.  Mostowej  7,  
reprezentowanym przez : 
1. Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a    
…………………………………………………………………………………..................................................…………………….....................
…………………………………………………………………………………...................................................…………………….....................
…………………………………………………………………………………..................................................…………………….....................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :  
…………………………………………………………………………………………….  

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest  ………………….
…………………………………………………………………………………………………….. , 
w ilościach i o parametrach technicznych i jakościowych zgodnych z ofertą Wykonawcy złożoną w postępo-
waniu na zadanie „Remont przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Wyspa 22 b, 47 - 200 Kędzierzyn – Koźle - Wyposaże -
nie” oraz z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącymi inte-
gralną część  umowy.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować* przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. Wyspa 22 w Kędzierzynie-Koźlu.
2. Dostawa i montaż przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 20 listopada 2012r.
3. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu  do  akceptacji  próbki  kolorów  (wybarwień) 

drewna, płyt przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy*.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny 
koszt. 

§   3
1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na wartość ogółem 

brutto: ………………
słownie: ……………………………………………………………………………………..

2. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.
3. Cena nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania fak -
tury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Za termin zapłaty uważa się datę wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego.

§   4
1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  przedmiot  umowy  (licząc  od  dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na okres zgodny z podanym w złożonej ofercie. 

2. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego
 z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

§   5

1. W przypadku nie dostarczenia lub nie zamontowania w terminie całości przedmiotu umowy, Wykonawca  
zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 ust.1  umowy, za każdy dzień zwłoki. Taka  
sama kara będzie obowiązywała w przypadku nie dostarczenia w terminie przedmiotu umowy wolnego od 
wad, w tym jego niezgodności co do cech i parametrów z postanowieniami umowy.
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2. Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

3. W  razie  zwłoki  w  dostarczeniu  i  zamontowaniu  przedmiotu  umowy  powyżej  5  dni,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
i kary umownej.

5. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  Zamawiający  będzie  miał  prawo  do  potrącania  kar  umownych  
z wystawianych faktur. 

§   6
Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§   7
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku gdyby:
a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,  których nie mógł wcześniej przewidzieć,  
zaszła  konieczność  zmiany  terminu  wykonania  zamówienia  publicznego  (niniejszej  umowy)  –  w takim 
przypadku  Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  zamówienia  w innym,  wskazanym  przez 
Zamawiającego terminie - z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych Wykonawcy;
b) uległa obniżeniu ustawowa stawka podatku VAT lub inna należność publicznoprawna bądź inny regulowany  
prawem składnik  cenotwórczy  wpływający  na  zobowiązanie  pieniężne  Zamawiającego  –w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio niższą cenę niż wskazana 
w jego Ofercie.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§  8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

§   9
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny z uwagi na 
siedzibę Zamawiającego.

§   10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze  
Stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

................................................................................ ……………………………………………………………………………
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